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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA 
CNPJ: 06.125.389/0001-88 

CONTRA TO Nº 20200220005 - CPL- PMSB/MA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202001008 

CONTRA TO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MU

N

ICIPAL DE SÃO 
BERNARDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
ASSlSTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL E DO OUTRO LADO A 
EMPRESA: MAURICIO & LUANA LIDA. 

A PREFEITURA MUNlCIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrita no CNPJ nº 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 
- Centro, SÃO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato, representado: MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG: 2330237-SSP/PA 
CPF: 426.251.492-72 residente e domiciliada na cidade de São Bernardo/MA, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: MAURICIO & LUANA L TOA, inscrita no CNPJ nº. 
25.329.948/0001-16, sediada na Rua Orlando Carvalho 5581 - Sala 03 - Santa Isabel - Teresina/PI, neste ato 
representada pelo Senhor: Maurício Portela Martins Brito Passos, portador da Carteira de Identidade Nº 

2229034 SSP/PI e do CPF nº. 984.834.393-87, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl, doravante 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP nº 

005/2020, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202001008 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 
005/2020 que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRA TO tem por base legal o PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 202001008 - CPL-PMSB, tendo por objeto fornecimento de Gêneros alimentícios, 
Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da 
Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a 
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor. 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO VALOR 
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de R$: 280.539,00 ( duzentos e oitenta mil quinhentos e 
trinta e nove reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre 
o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão 
por conta de Recursos: 

08. J 22.0050.2073.0000 -MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
339030 - 000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0835.2094.0000-MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV
339030 -000 -MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0834.2098.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CREAS
339030 -000 -MATERIAL DE CONSUMO
08.122.0834.2093.0000 -49MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÃ

CLÁSULA QUARTA-DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES 
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contato, ate 25oá (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l" da Lei 8.66ó193.

CLÁUSULA QUINTA . DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatuÍâ e findar-se-á no dia 3l/1212020, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
da Lei n" 8.ó66lql. e suas alterações

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALZAÇÃO
A flrscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL o Sr. Izaniel Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à

regularização da falta do fomecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades pÍevistas
deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PAGAMENT0
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal conespondente aos produtos adquiridosjá a Nota
Fiscal deve está devidamente ateslada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRA-FO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste ContÍato.

PARÁGRAFO SEGL.INDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de

coneção por parte da CONTRATADA e haverá. em deconênci4 suspenúo do prazo de pagamento até que o
problerna seja dehnitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua

regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negaúva de debito - CND. Bem como, manter

conforme artigo 55 inciso )(III da obrigação da contralada de manter, durante toda execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigaç.ôes por eles assumidas, todas as condições de húilitâção e qualificação
exigidas na licitação.

PARÁGRA-FO OUARTO - A CONTRÀTANTE NãO pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobradô

através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou

descumprimento de condições contrárias.

TE
O valor do presente ContÍato ú podení ser reajustado durante o prazo de sua vigênciq se houver aumento

autorizado pelo govemo Federal.

.Í AIÍCI II A NIAN] A DAC í\NÍ1-D ,{ T A \T'TE

A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social que será

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contÍato.
Ao servidor designado, compete entÍe outras obrigações, verificar a qualidade,

inviolúilidade das embalagens, estado de consewação e validade dos pÍodutos, anotando em
registro próprio todas as ocorÍências relacionadas a exec!ção do contrato determinaado o
que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADAT informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os

casos omissos;

rfl,*'t"
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d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso lI, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

O presente Contrato não podeÍá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante ernissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, obsewando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da pÍestâção do
serviço para representáJo na execução do confiato e pÍestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Obsewar o horário do expediente administrativo, compreendido entÍe 08:00 h as l2:00
como sendo o horário administrativo para tratâÍ sobre o contrato e serviços, de segunda a
sexta-fei ra;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos. bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contrato;

0 Arcar com todâs as despesas, exigidas por lei, Íelativas ao objeto do contÍâtô respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contÍato
e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduándo essa
responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secrelaria
Municipal de Administração;
h) Reparar, conigir ou substituil as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste

contrato em que se veriflrcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

ADE IMA PRIMEIRA - DA PENALID
O descumprimento, totâl ou parcial, por paÍe da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal f 8.666193, aplicando nos

artigos 8l a 88.

PARÁGRAIO PRIMERO - O atraso injustihcado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centesimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fomecimento, até o limite de 10% (dez poÍ cento).

PARAGRA-FO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterio( a CONTRATANTE podeni,
garantida a prévia defesa" aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sançõ€s:

a) Advertência;
b) Multa de l0 oÁ (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "C' e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alinea "b".

t
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PARÁGRAIO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade s€rá feita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicada no diário oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluídas os casos
de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DECMA SEGUNDA - DA RESCISÀo
A inexecução total ou paÍcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçõ€s, projelos ou pr^zos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a compÍovar a
impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados,
d) - o atraso injustificado no início da obr4 serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
f) - a subcontratação lotal ou parcial do seu objao, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou paÍcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contÍato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de SecretaÍia Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l' do
art. 67 desta Lei Federal n' 8.66ó193,

i) - â decretação ou a instauÍação de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutuÍa da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de altâ relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo adminisÍativo a que se refere o contratoi
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificaçâo do
valor inicial do contÍato alem do limite permitido no § 1" do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perhrrbação da ordem intema ou gueÍra, ou ainda por Íepetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas ate que seia normalizada a situação;
o) - o atraso supeÍior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fome€imentos já Íecebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perhrrbação da ordem intema ou gueÍrq assegurado a CONTRATADA o direito de

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a

situação;

PARÀGRAFO PRIMEIRO Os casos de rescisão contratual serão formalmente moüvados nos autos do
processo, assegumndo o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGI-INDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

hlyn
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judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSTiLA DECIMA TERCEIRA. Do RECEBIMENTo DoS PRoDt.IToS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato seÉ recebido conforme Cláusula Decima, sendo que os
serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADA, para serem conigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes,

PARAGRAFO SEGUNDO - A criterio da Prefeih:ra Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela T vez, o contÍato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de l5 (quinze) dias corridos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei n' 8.666/93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA . DAS ALTERAÇÔES
Este contÍato poderá ser alterado, com as devidas justificaúvas, no caso previsto no art. da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA . DA PUBLICACÃo
Denlro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicaçâo
em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o pÍesente instrumento
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas úaixo.

São Bemardo.MA. 20 de fevereiro de 2020

EL SUS SILVA DE SOUSA
RG 2330217- SSP/PA
cPF . 426.251.492-72
Secretário de Admini stração

4

hlo^rr (wa,,,lo \rlw* brtlo {o*
MAURICIO & LUANA LTDA
CNPJ n". 25.329.948/0001- 16

Mauricio Ponela Martins BÍito Passos
RG N" 2229034 SSP/PI
CPF no.984.834.393-87

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CPF

CPF

§o
â.
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OBJETO MARCA FABRIC UNID QUANT VALOR UNIT VALOR
TOTAL

I Achocolatado em pó (ingredientes:
açúcar, maltodextrina, sal, leite em pó
desnatado. soro de leite em pó e

enriquecido com vitaminas). 400g

Apti
alimentos

Pacote 3000 5,7 5 t7 .250.00

2 AçúcaÍ cristal com caracteristicas
organolépticas própÍias.

Olho
D'ásua

Convap kg 2250 'l R0 8.550,00

Adoçante liquido dieético, em
embalagem contendo 100m1. De 1"

qualidade, devendo conter a
identificação do produto, marca do
fúricante, suas condiçôes devem estar
de acordo com a Resolução 271105 da
Anvisa

Maralá Ind.
Maratá

Unid 150 4,50 ó75,00

4 Alho, integros no tamanho e formatos
naturais. limpos e secos

Sofia Sofia Kg 60 t7,80 1.068,00

5 Arroz polido, classe longo fino, tipo l,
rendimento de dois e meio a tÍês vezes.

Isento de mofos, odores estranhos e

sustâncias nocivas.

Celta Cevap Kg 6000 4,05 24.300,00

6 Bebida láctea, fermentada, com polpa de

frutas, sabor morango ou frutas
vermelhas, em embalagem individual de
I litro, de acordo com a legislaçào
vigente.

Duas
Barras

Und 22s0 8,70 19.575,00

1

8

Biscoito tipo cream cÍacker, com fariúa
enriquecida e gordura vegetal
interisterificada. Pacote 4009, 3 em 1

Kikos Piauí
Milhos

Pacote 4500 4,60 20.700.00

Biscoito tipo maria, com lariúa
enriquecida e gordura vegetal
interisteri fi cada caracteri sticas

organolépticas. Pacote 400g. 3 em I

Kikos Piaui
Milhos

Pacote 4500 4,60 20.700,00

I Café tonado e moído, embalagem com Puro Café Ind
Mamtá

Und 1500 5,80 8.700,00

10 Coco ralado, polpa de coco desidratâda e

parcialmente desengordurada, deve
apresentaÍ coloração branca e

consistente firme, sabor característico,
sem sinais de ranço ou amargo, pacote de
100s.

Só coco Só Coco Pacote 750 3,40 2.550,00

ll Colorau em pó, constituído de corante
natural de urucum, isento de mofos,
odores estranhos e substàcias nocivas.
Pacote 100 g

São
Marços

São
MaÍcos

Pacote 750 0,80 600,00

12 Condimento em pq consútuido de
pimenta do reino, cominho e ouEos.
Isento de mofos, odores estranhos e

substâncias nocivas. Pacote 100 s

São
Marcos

Sâo
Matcos

Pacote '150 0,85 637,50

l3 Extrato de tomate, embalagem com 2509 Estella
D'ouro

Estella
D'Ouro

Und 1500 1,7 5 2.625,00

flw,fll.lv
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14 Farinha de anoz (flocão), isento de
mofos, odores esúanhos e de substâncias
nociYas. Pacote 500s.

Kiflocâo Piauí
Milhos

Pacote 2250 2,60 5 850,00

l5 Farinha de mandioca de boa qualidade,
tipo torrada, pct. c,/ 0l kg

Celta Cevap Pct 2250 6.40 r4.400,00

16 Farinha de milho (flocão), isento de
mofos, odores esfanhos e de substâncias
nocivas, Pacote 500g.

Kiflocão Piaui
Milhos

Pacote 2250 2,65 5.962,50

17 Farinha de tÍigo sem fermento, pct. c/
0lks

Só Trigo Só Trigo Pct 1500 4.70 7 050,00

18 Farinha Láctea, pacote com 4009 Maratá Ind.
Maratá

Pct 1500 t 1\ 7 125,00

l9 Feijão tipo Ol(tipo carioca), de l"
qualidade constituído de no mínimo de
90o/o a98yo de gÍíos integros no tamanho
e lormatos naturâis, limpos e secos.

Poty Cerealista
São

Francisco

Kg 1500 9.40 14. 100,00

20 Poty CeÍealista
São

Francisco

Kg 1500 7,40 I 1.100,00Feijão tipo 01, veÍde inatur4 constando
no minimo 90oá de grão na cor
característica, variedade correspondente
de tamanho e formalos naturais,
maduros, limpos e secos. Será permitido
o limite de 2oir de impurezas e materiais
estranhos. obedecendo à ponaria 161 de
2410'7 /1987 m.a.

2t Leite em pó integral e não instantâneo,
enriquecida com vitaminas, isenlo de
mofos, odores estranhos e substâncias
nocivas. pacote de 200q.

Soberano Agrilac Pacote 3 750 5,50 20.625,00

Nestlê Und 600 r 3,50 8.100,0022 Leite em pó, zero lactose, enriquecida
com vitaminas, isento de mofos, odores
estranhos e substâncias nocivas,
embalagens de 380g.

Ninho

Prodasa Pacote 4500 3,20 14 400,00?3 Macarrão de sêmola sem ovos,
vitaminado tipo espaguete, isento de

mofos, odores estranhos e substâncias
nocivas. Dacote de 500s

Santa
Clara

Unid 600 4,09 2.454,0024 MARGARINA. Embalagem: pote com
500 g, com identihcação do produto.
ldentificação de fabricante, data de
fabricação e validade.de acordo com a
resolução l2l78 da CNNPA. O produto
deveÍa ter registro no Ministerio da

Agricultura e/ou Ministério da Saúde

Adorita M. Dias
Branco

25 Milho para canjica tipo I amarelo,
contendo 80oá de gÍãos integros
preparados com matéria prima sãs.

limpas, isenta de materiais terrosos,
parasitos e de detritos animais ou
vegetais, Pacote de 500g.

Sinhá Sinhá Pacote 2250 150 7.875,00

Milho para pipoca tipo 1 amarelo,
contendo 8070 de gÍãos íntegros
preparados com matéria prima sàs,

limpas, isenta de materiais terrosos,
parasitos e de detritos animais ou
vegetais. Pacote de 5009

Sinhá Sinhá Pacote 300 4,15 t .245,00

Do soiás Do Goiás sashe21 Milho verde em conserva, lata com 300g 1500 ,/ 2.60 3.900,00

l{,h,webl,t
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PREFEITURA MuNICIPAL DE SÃO BERNARDõ:Fi:i!OR
ESTADO DO IIIARAÍTHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI; 06.125.389/0001-88

"K

28 Oleo de soja refinado não Íansgênico,
embalagem tipo pet. 900 ml

Icofort Icolon Ganafa 750 6,10 4 575.00

29 Sal refinado, iodado Gustavo Gustavo kg 600 0.87 §r, oo

30 Sardinha em conserva, embalagem de

l25s
Coqueiro Camil

Alimentos
Und 3000 3,80 I L400,00

l1 Suco concentrado, sabores variados,
ernbalagem com 500m1

Granville Granville Und 3.90 R 775 00

32 Vinagre, em garrafa com 500m1, de

alcool
Gota Ind

Maratá
Und 2,10 3.150,00

280.539.00

n*'"!lA,t"

2250

1500


